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Montering av StepRenhold og vedlikehold

materiale med en kvartmånekniv og slede. 

Når sveisen er helt avkjølt, skal den siste 

høvlingen gjøres med kun 

kvartmånekniven.

Monteringsråd
På baksiden av Step er det et merke som 

viser produksjonsretning og råd om 

monteringsretning. Det er også råd om 

monteringsretning på rulletiketten.

•  Heldekkende design: endevendt 
montering 
Surestep – Original, Star, Stone, Mineral, 

Laguna Safestep – R11, R12, Aqua

•  Retningsdesign: monteres i én retning 
Surestep – Wood, Texture

Lim
Limanbefalinger: Se i leggeanvisningen. 

Lim og limmetoder anbefales i henhold til 

limprodusentenes egne anbefalinger. 

Du kan få mer informasjon om 

serviceprodukter og systemløsninger ved 

å kontakte det lokale salgskontoret eller 

besøke nettstedet www.forbo-flooring.no

Sluk
• Bruk gulvsluk med klemdeksler

• Minste fall mot sluk i våtrom er 1 %

• Sluk > 30 cm fra veggen

• Noen forskrifter tillater 15 cm, men 

monteringen blir enklere med større avstand

Forbos kolleksjoner av Surestep sklihemmende vinyl er lette å rengjøre og vedlikeholde, takket være den svært 

slitesterke PUR Pearl- og PUR-belagte overflaten. Tørr eller lett fuktige rengjøringsmetoder med polerbar voks 

anbefales for Forbo prosjektvinyl, som for alle gulvbelegg fra Forbo. For mer informasjon se Forbos 

vedlikeholdsanvisning for gulv i offentlig miljø. 

surestep®

Byggrengjøring
Utføres alltid når gulvinstallasjonen er avsluttet, for å fjerne byggstøv fra gulvet og for å forberede gulvene på den 

daglige rengjøringen. 

Daglig rengjøring
Tenk alltid på å tilpasse rengjøringen og hyppigheten av rengjøring etter behov. Generelt utføres rengjøring med 

vekselsvis tørr og våt metode, med maskin eller manuelt. Våtmopping eller kombimaskin (for større overflater) når det 

skal brukes rengjøringsmiddel. Ellers er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging eller tørrmopping. 

Førstegangsbehandling
Gulvbelegg fra Forbo trenger ikke å behandles før det tas i bruk. 

Vedlikehold
Det finnes ikke gulv som er helt vedlikeholdsfrie. For å friske opp overflatene anbefaler vi at det utføres vedlikeholds 

polering etter behov – tørrpolering, alternativt spraypolering. 

safestep® R11, safestep® R12, safestep® aqua, surestep® laguna

Den høye friksjonen i overflaten innebærer at vanlige tørre og fuktige rengjøringsmetoder ikke alltid er tilstrekkelig. 

Daglig renhold kan i stedet utføres med støvsuging av tørre områder eller ved ekstra skittent gulv med hjelp 

av kombimaskin eller skuremaskin utstyrt med en børste eller lignende. Ved manuelt vedlikehold benyttes for 

eksempel skurebørste og svaber eller tilsvarende. 

Safestep skal ikke overflatebehandles ytterligere ettersom gulvet da blir jevnere/glattere og sklihemmende 

egenskapene blir dårligere. 

Alle vinylgulv skal beskyttes mot flekker fra sterkt fargende materialer, migrerende kjemikalier fra gummi og sterke 

løsningsmidler som kan skade overflaten. Flekkfjerning bør skje snarest. 

Mer informasjon: www.forbo-flooring.no.

Hulkiler
Hulkiler brukes til å 

dekke overgangen 

mellom horisontale og 

vertikale overflater.

Nye og diskré flerfarget sveisetråder
Det utvikles matchende sveisetråder for 

hvert produkt i kolleksjonen. Alle 

sveisetrådene kan brukes ved flere 

gulvprodukter. 10 nye farger er tilgjengelig 

som flerfarget tråd.

Skjøter i vinyl og linoleum kan gjøres tette 

med varmsveising. Bruk riktig type sveisetråd 

til gulvmaterialet. Skjøtene i gulvmaterialet 

freses ut, vanligvis 2/3 av den totale 

tykkelsen. Etter grundig rengjøring utføres 

sveisingen ved hjelp av en varmluftspistol og 

en egnet dyse. Til slutt høvles sveisekanten i 

to omganger. Først høvler du av overflødig 

6. Coving
  Covings are used to cover the transition between horizontal and vertical 

parts, by installing a strip of � ooring material over a cove former pro� le. 
Always use pressure sensitive (contact) adhesive for installation of both the 
cove former and the strip and ensure that the material is � rmly pressed into 
position. Check the adhesive instructions for detailed information. For vinyl 
and linoleum, the horizontal and vertical seams can be sealed, e.g. by hot 
welding technique.

7. Hot welding
  Seams in vinyl and linoleum can be made impervious by using the hot 

welding technique. Use the relevant weld rod for the � ooring material i.e. 
vinyl or linoleum.

  The seams in the fl ooring material are routed out, usually 2/3 of the total 
thickness. After thorough cleaning, the weld is made using the hot air gun 
and special nozzle available to perform the task properly. Finally weld is 
trimmed o�  in two stages. First, trim o�  the excess material using a quarter 
moon knife and seam sledge. After the weld has completely cooled down, 
the � nal trimming should be performed with the quarter moon knife only. 
For straight angles in vinyl, a special triangular welding rod is available. This 
type also requires routing before welding, but � nal trimming of the welded 
seam may be skipped.

 Always follow the instructions, provided with the weld rod.

 8. Stair noses, edging and transition pro� les
  Stair nosings are subject to heavy tra�  c and therefore they should be 

mechanically � xed using screws or similar techniques. When installing 
compound pro� les, such as transitions, it is recommended that pressure 
sensitive adhesives are used. This adhesive is applied to both the substrate 
and the pro� le, usually with a texture roller to obtain a maximum adhesive 
surface area. Be aware that pressure sensitive adhesives require an extended 
drying time before the materials can be fi xed, especially water-based types! 
Check the adhesive manufacturer’s instructions for more detailed information.


